
Met STEVIG naar de Top ontwikkel je je talenten en werk je aan
persoonlijke groei.
Je leert te kijken naar wat jij wilt, naar wat jouw 

Je kijkt ook hoe je met je dromen en talenten 

Je werkt in deze training veel samen met je begeleiders 

Dit noem je 'werken in de driehoek'.
Je deelt je ervaringen met hen en bekijkt hoe zij 

In 2020 starten SDW en LFB met de training STEVIG naar de Top.
 

dromen en talenten zijn.

aan de slag kunt gaan.

en familie of naasten (mensen dicht om je heen).

jou het beste kunnen ondersteunen.
 
an deze training doen tee groepen van tien mensen 
van SDW mee.
Zij erken samen met ervaringsdeskundigen en coaches van SDW.
De training is 1 dagdeel in de eek en duurt 20 eken.

Stevig naar de top!



 
 
 
Kennismaken                                              Emoties
 
 
 
 
Communiceren                                          Kwaliteiten
 
 
 
 
Samenwerken                                            Oog voor de 
                                                                     ander
 
 
 
Presenteren                                                Eigen verhaal
 
 
 
 
Je netwerk                                                  De driehoek
 inzetten                                                      
 
 
                                   
 
 

Over deze onderwerpen gaat het bij STEvig naar de Top:



21 april
12, 26 mei
2, 30 juni 
14 juli
25 augustus
1, 8, 22, 29 september
6, 13, 20 oktober
10, 17, 24 november 
1, 8, 15 december.

te durven dromen
jezelf te presenteren
met een stappenplan te erken aan je droomens
deze droomens te presenteren aan familie/naasten en begeleiders.

Als je meedoet met STEVIG naar de Top ben je 20 dagdelen met lessen bezig.
De lessen zijn op dinsdag: 

 
De training Stevig naar de Top wordt gegeven op de dinsdagmiddag (13:15 uur
tot 15:15 uur) of dinsdagavond (19:00 uur tot 21:00 uur). 
Je kunt kiezen welke dagdeel je mee wilt doen.
 
 
 
Als je meedoet aan STEVIG naar de Top vragen we je:

 
 
 
In STEVIG naar de Top komen familie en naasten op vijf 
dagdelen meedoen.
Zij denken mee, stimuleren je en ondersteunen aar nodig.
Ook begeleiders gaan meedoen bij STEVIG naar de Top.
Bij vier dagdelen ondersteunen en stimuleren zij je 
bij het maken van een droompitch.
Op dagdeel 19 zijn familie, naasten én begeleiders 
uitgenodigd om te luisteren en kijken naar alle droompitches.

familie en begeleiders

dromen en talenten

de lesdagen

De plaats in
West-Brabant

waar de training
wordt gegeven,

volgt zo snel
mogelijk! 



STEVIG naar de Top! is één van de trainingen van het project Naar de Top. 
Dit is een trainingstraject voor mensen met een verstandelijke beperking.

Over persoonlijke groei en talentontwikkeling. 
De training STEVIG is opgezet door de LFB en belangennetwerk KansPlus.

Naast STEVIG is er ook een training SAMEN, STERK en STOER.
Dit trainingstraject wordt mogelijk gemaakt door de LFB en het ministerie van VWS.

De trainingen worden gegeven samen met zorgorganisatie SDW.

Meedoen aan STEVIG naar de Top!?
 

Het Startpunt van SDW helpt je verder. 
Zij staan maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur voor je klaar
door te bellen naar 088-2593010. 
Je kunt je ook aanmelden op de site: www.sdw.nl/naardetop met het
aanmeldformulier op deze pagina. Dan krijg je zo snel mogelijk een
reactie.
De training wordt gegeven op basis van een dagbestedingsindicatie. 
De cliëntadviseur kijkt samen met jou of je die al hebt of dat die
mogelijk aangevraagd kan worden.

Wil je wat vragen over de training? Of wil je je aanmelden?
 

 
 


